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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Tárgy: M ködési célú folyószámla (rulírozó) hitelkeret szerz dés megkötése 2012. évre a Szegvár és
Vidéke Takarékszövetkezettel

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyévre vonatkozó folyószámla hitelkeret szerz désünk a számlavezet
pénzintézetünkkel 2011. december 31.-én lejár.
Az el  évek gyakorlatának megfelel 11 millió forintos keret nagyság mellett javasoljuk újabb hitelkeret szerz dés
megkötését 2012. január 01-t l 2012. december 31-ig.
Az önkormányzati feladat-ellátási és hatásköri rendszer tervezett változásai jelenleg még nem
konkretizáltak. Az el zetes információk alapján azonban nagy biztonsággal prognosztizálható, hogy a
települési önkormányzatok finanszírozási rendszerében további megszorítások várhatóak. Ezek a központi
forráskeret sz kítések arányaiban vélhet en meghaladják a megsz  feladatkör sz kítést. A költségvetés
várható kihatásait részletesen bemutattuk az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalásakor. Önkormányzatunk jelenleg megfelel  tartalékokkal rendelkezik ahhoz, hogy egy adott
nagyságrend  m ködési likviditási problémakört nyugodtan, nagyobb kockázati tényez k nélkül kezelni
tudunk, de ett l függetlenül álláspontunk szerint szükség van egy m ködési biztonságot er sít  rulírozó jelleg
folyószámla hitelkonstrukcióra a 2012-es évben is. A fejlesztési célkit zések – különös tekintettel a pályázati
támogatásokkal megvalósuló kiemelt beruházásokra – folyamatos finanszírozása teljesen elkülönül
fejlesztési célú hitelkeret konstrukciókon belül valósulhat meg.
Önkormányzatunk megfelel  fedezeti garanciákkal rendelkezik.
Az új hitelkeret alapvet  fedezeti elemeként az inkasszálási jog megadása mellett az alábbi pénzügyi
forrásokat és ingatlan fedezetet jelöljük meg:
1.) Önkormányzati intézményi m ködési bevételek 50%-a: 11.000.- e Ft
2.) Önkormányzati helyi adó bevételek                      44%-a: 11.000.- e Ft
     Pénzügyi forrásfedezet összesen:              22.000.- e Ft
3.) Ingatlan fedezet:
   Csanytelek, belterület 31/5 hrsz alatti gazdasági épület és udvar, melyre jelenleg is hatályban lév

keretbiztosítéki jelzálog szerz désünk van a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel. (Forgalmi érték:
19.000 e Ft)

   A keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyz  határozat száma: 31440/2011.04.03.

A pénzintézettel történt el zetes egyeztetések alapján a hitelkeret biztosítási konstrukcióhoz az el  évi
díjtételek szerinti kondíciók tartoznak:
Kamat: jegybanki alapkamat + 3 %
Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1 %
Egyszeri kezelési költség: a jóváhagyott hitelkeret 0,5 %-a.

A Képvisel -testület ezen beterjesztett határozati javaslat jóváhagyását követ en, a hitelkeret kérelem
pénzintézet részére történ  benyújtásához az alábbi dokumentumok kerülnek becsatolásra:
- A 2010. évi (lezárt év) költségvetési beszámolója,
- tájékoztató a 2011. évi költségvetés ¾ éves alakulásáról,
- az önkormányzat 2011. szeptember 30.-i mérlege,
- NAV igazolás köztartozás mentességr l,
- a Képvisel -testület részére benyújtott el terjesztés a 2012. évi hitelkeret szerz dés kezdeményezésér l,

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


- a Képvisel -testület határozati kivonata a hitelkeret igénybe vételér l,
- Kölcsön igénylése (az önkormányzat részére).

Tisztelt Képvisel -testület!

Az el terjesztésben rögzítettek alapján javasoljuk az el terjesztésben foglaltak és a csatolt határozati
javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. december 06.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz



…../2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: ködési célú folyószámla (rulírozó) hitelkeret szerz dés megkötése a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezettel 2012. évre

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete m ködési célú folyószámla (rulírozó)
hitelkeret szerz dés megkötését engedélyezi (az Ötv. 88 § (1) bekezdés b, és d, pontja alapján) 1
éves id tartamra a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel mint az önkormányzat és hivatala
számlavezetéssel megbízott pénzintézetével. Az igényelt hitelkeret mértéke 11.000.000.- Ft.

2.) Az 1.) pont szerinti hitelkeret konstrukcióhoz kapcsolódó kamat és egyéb jutalékok mértékét az
alábbiak szerint hagyja jóvá a Képvisel -testület:ú

- a kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat          + 3 %,
- a rendelkezésre tartási jutalék:                                          évi 1 %
- egyszeri kezelési költség: a jóváhagyott hitelkeret                   0,5 %-a.

3.) A  Képvisel -testület  a  hitel  fedezet  garanciájaként  –  az  inkasszálási  jog  megadása  mellett  –  az
alábbi önkormányzati bevételeket és ingatlan fedezeteket jelöli meg:
a)   Önkormányzati intézményi m ködési bevételek (2012. évre tervezett) 50 %-a: 11.000.000.- Ft
b) Önkormányzati helyi adó bevételek (2012. évre tervezett összegek)     44 %-a: 11.000.000.- Ft

                   Pénzügyi forrás fedezet összesen:            22.000.000.- Ft
c) Ingatlan fedezet: Csanytelek, belterület 31/5 hrsz. alatti gazdasági épület és udvar
      (Forgalmi értéke: 19.000.000.- Ft), melyre jelenleg is hatályban lév  keretbiztosítéki jelzálog

szerz désünk van a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel. A keretbiztosítéki jelzálog jog
bejegyz  határozat földhivatali száma: 31440/2011.04.03.

1) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.)–3.) pontokban
foglaltaknak megfelel en a 2012. évre vonatkozó hitelkeret szerz dést az önkormányzat
nevében és képviseletében való aláírására.

2) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi
Iroda Vezet jét, hogy a hitelszerz déssel kapcsolatos el készületi munkálatok végrehajtására.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
                      Kató Pálné jegyz

Végrehajtás határideje: 2011. december 31.
Beszámolás határideje:  a hitelkeret szerz dés megkötését követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanyteleki Kirendeltsége Vezet je (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


